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Belangrijke data 
Maandag 27 maart  
� MR vergadering 
Dinsdag 28 maart 
� inloopochtend 
Woensdag 29 maart 
� Nationale Rekendag 
� schoolvoetbal meiden 
Donderdag 30 maart 
� theoretisch verkeersexamen groep 7 
Vrijdag 7 april 
� kinderen vrij ivm Goede Vrijdag 
  
Allergische reactie 
Op de Montessoridag konden kinderen in een 
BB klas een hennatattoo laten zetten, en dat 
was populair. Helaas bleek dat wij daarvoor 
zwarte henna gebruikt hebben die allergische 
reacties kan veroorzaken. Ook nog tot twee 
weken na gebruik. Hier is een link waar jullie 
er meer over kunnen lezen 
https://www.antigifcentrum.be/andere/allergi
sche-reacties-op-zwarte-henna 
Het spijt ons erg! Het gaat ons uiteraard niet 
nog een keer gebeuren. Ik hoop dat jullie 
kinderen er geen last van hebben gehad of 
nog krijgen. Aarzel niet als je me hierover nog 
wilt spreken. 
 
Tevredenheidsonderzoek 
Graag willen we horen wat jullie van school 
denken. Ben je tevreden? Heb je nog tips? Of 
ben je niet tevreden en wil je dat laten weten? 
Dit is je kans! Om te weten wat we goed doen 
en wat er beter moet, hebben we jullie nodig. 
Via deze link: 
https://onderzoek.scholenopdekaart.nl/onder
zoek/GW67MPN kan je de enquête invullen. 
Er hebben al 47 ouders gereageerd, we 
hebben er minstens 110 nodig om een 
betrouwbaar beeld te krijgen. Maar het liefste 

hoor ik van jullie allemaal wat je van school 
vindt. 
Je mag het individueel doen, dus sommige 
gezinnen vullen er wellicht twee in, dat is geen 
probleem. 
En wil je, buiten de enquête om nog andere 
feedback geven, of verbeterpunten melden of 
wil je iets anders kwijt over school, aarzel dan 
niet om me te mailen! We worden er vast als 
school alleen maar nog beter van. 
En de resultaten en wat we ermee gaan doen, 
koppelen we uiteraard naar jullie terug. 
  
Lentekriebels 
Omdat een paar ouders mij erover gemaild 
hebben: wij doen niet mee met het 
programma Lentekriebels. In de BB kijken we 
Tante Corrie, ouders zijn daarover 
geïnformeerd. Verder komen zaken als 
weerbaarheid, seksuele opvoeding en hoe je 
lichaam in elkaar zit aan bod in onze 
wereldoriëntatiemethode en ook als het ter 
sprake komt in een klas, bijv. als er een 
broertje of zusje geboren wordt. In de 
toekomst staat het wel op de planning om 
deze leerlijn nog iets duidelijker neer te 
zetten. Maar daar nemen we ouders ook in 
mee. 
  
Traktaties 
Jullie jarige kinderen vinden het heel leuk om 
te trakteren. En dat vinden wij natuurlijk ook! 
Zoals in de schoolgids staat, zien we het liefst 
iets gezonds. Het valt ons de laatste tijd weer 
op dat er wel erg vaak op snoep getrakteerd 
wordt. En natuurlijk gaan we niet tegen een 
jarig kind zeggen: je mag niet uitdelen. Dat 
snappen jullie. Wat we wel doen, is dat we 
zeggen: je mag 1 ding pakken en opeten, en 
de rest neem je mee naar huis. 
Maar ook dat is niet altijd handig omdat de 
klasgenoten dan thuiskomen met snoep, wat 
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ouders met hun opvoedvoorkeuren weer in 
een onhandige positie brengt. 
Dus: weersta de druk van je kind en trakteer 
op één ding. En uiteraard kunnen we over een 
heleboel dingen de discussie gezond/niet 
gezond voeren…. Als je googelt op “gezonde 
traktaties” krijg je misschien inspiratie. 
  
Hulp bij de website 
Onze website wordt bijgehouden door 
Liesbeth, een oud-ouder van onze school. De 
technische kant van de website (hosting, 
updates etc) door haar man Hans. Door 
omstandigheden kan hij dat niet meer doen. 
We zijn nu op zoek naar iemand die dat voor 
ons kan doen. We kunnen er ook voor betalen 
uiteraard, het hoeft geen vrijwilligerswerk te 
zijn. 
 
De Grote Rekendag 
Op 29 maart 2023 doen we mee aan de Grote 
Rekendag, georganiseerd door uitgeverij 
Malmberg samen met de Universiteit Utrecht 
De Grote Rekendag is een dag voor groep 1 
tot en met 8 die helemaal in het teken staat 
van rekenen. Het is een dag van 
onderzoekend leren en speelse opdrachten. 
Een dag die laat zien dat rekenen meer is dan 
alleen sommen maken. Een dag die laat zien 
hoe leuk rekenen kan zijn. Deze dag wordt elk 
jaar georganiseerd, meestal in maart. Meer 
dan duizend basisscholen uit Nederland en 
Vlaanderen doen mee. 
De titel van de 21e Grote Rekendag is ‘De 
Afvalparade’. De kinderen gaan op deze dag 
aan de slag met uitdagende reken-
wiskundeonderwerpen, deze keer rond het 
maken van afval, maar ook het weer 
verwerken, hergebruiken en verminderen van 
afval. Daarnaast wordt er op een creatieve 
manier iets moois gemaakt van afval. En 

steeds: met veel aandacht voor 
rekenvaardigheden. 
 

 
  
Kikker op het schoolplein 
Vandaag heeft Bas een kikker gevangen op het 
schoolplein, kan je nagaan hoe groen het nu is 
😉. 
 

 
 
Deel je Museumkaart of leen die van een 
ander 
Leen tijdens de Museumweek samen met 1,4 
miljoen andere kaarthouders je Museumkaart 
uit. Geef je oma een museumbezoek, laat je 
bakker of slager cultuur proeven en check 
eens bij je buurman of hij een tentoonstelling 
kan waarderen. Zo kunnen we samen zo veel 
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mogelijk mensen kennis laten maken met het 
bijzondere aanbod in musea. Leuk, want het 
museum is van en voor ons allemaal! 
Leen een museumkaart en ga naar het 
museum tijdens de museumweek van 1-7 
april! 
 

 
 


